
Wijkkrant 

Voorwoord 

Ons motto dat we samen de wijk 
mooier kunnen maken klopt echt. 
Heeft u de prachtige kunstwerken 
op de verschillende elektriciteits-
kasten rondom Muntplein al ont-
dekt? Het idee kwam van bewo-
ner en lid van het wijknetwerk, 

Joke. Fantastisch! Een ander voorbeeld is de jeu 
de boulesbaan aan de Blijdeburg. Ook dit was 
een initiatief van bewoners dat wij van harte 
ondersteunen. En dan niet te vergeten al die 
mooie stukjes openbaar groen die door bewo-
ners in zelfbeheer zijn genomen. Zo mooi dat 
zoveel mensen zich inzetten voor de wijk. En 
wist u dat de bloemenbaskets die op de Ba-
tauweg hangen door het wijknetwerk gefinan-
cierd worden? Verderop in deze wijkkrant kunt 
u er nog iets over lezen.  
Bij het wijknetwerk staan we altijd open voor 
ideeën van bewoners om de wijk mooier te ma-
ken. Ook vinden we het leuk als bewoners een 
overleg willen bijwonen en willen meepraten en 
meedenken over de wijk. Dat dat iets minder 
aantrekkelijk klinkt begrijpen we, maar geloof 
me het is echt leuk om betrokken te kunnen zijn 
bij je directe leefomgeving.  

Ik wens u een mooie en zonnige zomer toe!  
 

Marloes Bos | Voorzitter Wijknetwerk Batau-Noord  
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Knip in Batauweg voorlopig uitgesteld 

Na acht jaar namen we afscheid van onze 
secretaris, John Camu. Als secretaris was 
John de spil van het wijknetwerk. Hij ver-
zorgde de mail, regelde dat we in het Buurt-
plein terecht konden en alles wat nog meer 
bij een secretariaat komt kijken. Veel werk,  
dat vaak onderschat werd. John, heel erg 
bedankt voor alles. We wensen je veel geluk 
in je nieuwe woonplaats.  
 

Wijkwethouder Marieke Schouten 
Na vier jaar is het voor wijkwethouder Marie-
ke Schouten ook tijd om het stokje over te 
dragen. En wel aan een collega-wethouder. 
Marieke kwam ondanks haar drukke agenda 
trouw naar de overleggen van het wijknet-
werk en was erg betrokken bij onze wijk. 

Afscheid van onze secretaris, wijkwethouder en wijkcoördinator 

Voetbal4daagse 
voor de jeugd in de 
zomervakantie 
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Zelfbeheer maakt 
de wijk steeds 
mooier 
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Aan het begin van dit jaar is het wijknetwerk 
geïnformeerd over het besluit van de ge-
meente om de Batauweg voor autoverkeer 
af te sluiten. Deze afsluiting bestaat uit een 
zogenaamde knip die waarschijnlijk bij de 
kruising met de Nedereindseweg wordt aan-
gebracht. De vertegenwoordigers van het 
wijknetwerk hebben hun ongenoegen geuit 
over het feit dat zij door de gemeente niet 
betrokken zijn bij de besluitvorming. 
  

OMRIJDEN VIA AC VERHOEFWEG 
In de praktijk zullen automobilisten die straks 
van of naar Batau-Zuid willen rijden, dat met 
een omweg via de AC Verhoefweg moeten 
doen. Fietsers en voetgangers zullen, net als 
het bus- en vrachtverkeer, waarschijnlijk 
geen hinder van de knip hebben.  
 

PROEF VAN EEN JAAR 

De afsluiting is een proef die een jaar zal 
duren. Tussentijds wordt geëvalueerd met 
het wijknetwerk. De uitkomst van deze proef 
moet aangeven of een knip een effectief 
middel is om doorgaand verkeer door woon-
wijken terug te dringen. Het kan dus zijn dat 

GEZOCHT  WEBSITEBEHEERDER(S) 
Wij zoeken één of twee personen die op  

vrijwillige basis onze website wil(len) beheren.  
Informatie op www.wijknetwerkbataunoord.nl 

of via wnwbataunoord@live.nl  

In de wijkkrant van december kon u al lezen over de plannen van de gemeente om op de 
Batauweg verkeersbelemmerende maatregelen te nemen. Tijdens de informatieavond op 
12 april bleek dat het besluit al is genomen en er sowieso een knip in de weg komt. Eerst 
een jaar op proef. Daarna wordt geëvalueerd of de maatregel effectief is.  

V.l.n.r. onze nieuwe secretaris René van der 

Wiel, oud-secretaris John Camu, vice-voorzitter 

Kees Koot en wijknetwerklid René Hansen. 

de knip binnen een jaar weer verdwijnt of dat 
er juist meer knippen in Nieuwegein komen.  
 

START WERKZAAMHEDEN VERTRAAGD 

In eerste instantie zou de proef in juni van 
start gaan, maar door capaciteitsgebrek bij 
de gemeente zijn de werkzaamheden voorlo-
pig uitgesteld. Wij zullen u via onze wijk-
krant, Facebookpagina of website informe-
ren over nieuwe ontwikkelingen en wanneer 
de afsluiting in werking treedt. 
 

Kees Koot | Vice-voorzitter wijknetwerk   

Foto: Karel Riemersma | Wijknetwerk Batau-Zuid 

De kruising Batauweg/Nedereindseweg lijkt de 

meest waarschijnlijke  locatie voor de knip. 

Tijdens het laatste wijknetwerkoverleg, van 7 juni, hebben wij afscheid genomen van maar 
liefst drie personen. Ieder op hun eigen wijze hebben zij invloed gehad op ons wijknetwerk. 

Marieke, bedankt voor je oprechte interesse 
en je inzet voor onze wijk. We wensen je 
veel plezier in je nieuwe wijk.  
 

Wijkcoördinator Bas Meijer 
Daarnaast namen we afscheid van wijkcoör-
dinator Bas Meijer. Bas was 5,5 jaar lang als 
wijkcoördinator ons aanspreekpunt bij de 
gemeente. Bas heeft zich enorm ingezet 
voor onze wijk en was echt het gezicht van 
de gemeente geworden. Bas, dankjewel 
voor alles en veel plezier in je nieuwe functie 
binnen de gemeente.  
 

Marloes Bos | Voorzitter wijknetwerk  

http://www.wijknetwerkbataunoord.nl
mailto:wnwbataunoord@live.nl
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Van de Politie    ~ ACTUELE ZAKEN ~ 

De wijkagenten bellen of mailen?  

 0900-8844  | 0800-7000 (Anoniem) 

  wietse.hamming@politie.nl  

  janien.haars@politie.nl 

lampen eruit en in de rugtas. Doet u een 
melding dan zal de politie niet snel genoeg in 
de buurt zijn. De scooter is al lang de wijk 
uit. Zoeken in de wijde omgeving heeft meer 
zin. Is het in uw straat gebeurd dan wil de 
politie graag weten of uw (deurbel)camera 
mooie plaatjes van de dieven heeft.  
 

CARAVANS  
Vakantietijd is caravan- en campertijd. Re-
gelmatig nemen buurtbewoners de moeite 
om de politie of de gemeente te vragen hoe 
lang zo’n voertuig op de straat mag staan. 
“Natuurlijk weten ze het antwoord al.” Dan 
komt het verhaal over een camper of cara-
van van een buur die te lang geparkeerd 
staat. In veel gevallen heeft de melder nog 
niet zelf de moeite genomen om aan de ei-
genaar te vragen wat de bedoeling is. Een 
reparatie? Planning met de stalling of het 

In de zomervakantie organiseert Sport ID van 

maandag 15 t/m donderdag18 augustus de 

Voetbal4daagse voor de jeugd. Er wordt ge-

speeld in drie leeftijdsgroepen. Schrijf je tot en 

met 4 juli in via de website van Sport ID: 

https://mijnsportid.nl/zoek-sportactiviteiten  

Meedoen kost € 20,00 per kind. Er wordt ge-

voetbald bij vv JSV op Sportpark Galecop. 

FIETSEN 

Rond het Muntplein is het regelmatig raak 
met fietsendiefstal volgens de verhalen. 
Slechts drie mensen hebben de moeite ge-
nomen om aangifte te doen. Een nieuwe 
‘fietssleutel’ voor de dieven is de Poolse 
sleutel. Een klein stuk gereedschap waar-
mee een slot wordt geforceerd. Veel mensen 
hebben een extra ketting in het fietsslot om 
hun fiets mee vast te zetten. Door het force-
ren van het slot is ook die ketting los en kan 
de fiets  worden gestolen. Enige remedie 
daartegen is een apart kettingslot om de fiets 
vast te zetten.   
 

KOPLAMPEN 
Eerst waren het de katalysatoren, nu zijn de 
koplampen van VW Polo’s favoriet. Op een 
deurbelfilm gezien: Op een scooter aan ko-
men rijden en binnen 1 minuut zijn de kop-

Naast de ‘normale’ politiezaken (alleen in Batau-Noord al 96 meldingen in één maand) zijn 
er ook nog wat andere onderwerpen die de aandacht van de wijkagenten vragen. Wietse 
Hamming en Janien Haars praten u even bij. 

Voetbal 4 daagse voor kinderen 
van 6 t/m 13 jaar in de zomer  

inpakken? Er kunnen goede redenen zijn om 
de caravan een paar dagen langer voor de 
deur te hebben. Een beetje begrip voor el-
kaar is dan wel handig. Dan hebben wij als 
wijkagent tijd om de excessen aan te pak-
ken.  

Janien Haars & Wietse Hamming  

Wijkagenten Batau 
 

(Foto met toestemming van de eigenaar.) 

Op 21 mei organiseerde de gemeente een conferentie voor de besturen van alle 

wijknetwerken/wijkplatforms. Daar gingen we met elkaar in gesprek over de rol van 

de wijknetwerken/wijkplatforms en de samenwerking met de gemeente.  

Twee jongen voor de ooievaars 

Naast bestuursleden van de ver-
schillende wijknetwerken/-platforms 
waren ook de wijkcoördinatoren en 
medewerkers van de afdeling 
Openbaar Domein aanwezig. Na de 
opening door burgemeester Frans 
Backhuijs presenteerde ieder be-
stuur een moodboard 
van de eigen wijk met 
daarop de trots en 
kansen. In de middag 
gingen we verder in 
gesprek over vier 
thema’s: communica-
tie en pr, samenwer-
king wijknetwerken 
en gemeente, visie, 
initiatieven (hulp van 
de gemeente en 
delen van kennis). 

Het was erg leuk om de andere besturen te 
ontmoeten en hun verhalen te horen. In het 
najaar krijgt de conferentie een vervolg want 
het doel om een pamflet met afspraken en 
ambities op te stellen is nog niet gehaald. 
 

René van der Wiel en Marloes Bos | wijknetwerk.  

Grafisch notulist Pascalle Karthaus vatte de dag kunstig samen. 

Het plaatsen van de nestpaal voor de ooievaars, nu alweer 

zes jaar geleden, is een initiatief van het wijknetwerk van 

onze wijk. Daardoor voelt het wel en wee van de ooievaars 

ook een beetje als onze zorg. Na het fiasco van verleden 

jaar, toen de twee jonge ooievaars  de uitzonderlijk koude 

en natte meimaand niet overleefden, is het een hele op-

luchting dat er dit jaar weer twee flinke jongen in het nest 

zitten. Moeder  en vader houden afwisselend de wacht.                                
 

Foto: Jorrit Hansen  | Batau-Noord. 

mailto:wietse.hamming@politie.nl
mailto:janien.haars@politie.nl
https://mijnsportid.nl/zoek-sportactiviteiten
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Feestelijke start Street Art Muntenbuurt  

Inheemse natuur als thema 

De leerlingen van De Dansfabriek en Dance 
Studio Beatz gaven de opening van het pro-
ject een extra feestelijk tintje met hun swin-
gende optredens. Vervolgens wandelde wet-
houder Kuiper samen met de pers langs de 
elektriciteitskasten waar de kunstenaars met 
het thema ‘Inheemse natuur’ aan het werk 
waren. Het publiek was erg positief over de 
metamorfose van de kasten en de kunste-
naars kregen veel complimenten.  
 

Collectief van kunstenaars 

De kunstenaars, allen vrijwilligers, komen 
voor het merendeel uit onze wijk. Vier van 
hen uit de Muntenbuurt zelf. De  twee jong-
ste schilders, waarvan één uit Vianen, had-
den zich via hun school, het Anna van Rijn 
college, opgegeven om mee te doen aan het 
project. 
 

Maanden van voorbereiding 

Street Art Muntenbuurt is een initiatief van 
wijkbewoonster Joke Koedijk. Zij is sinds 
september vorig jaar met de voorbereiding 
bezig geweest. Met name het krijgen van 
toestemming van de eigenaren van de elek-

Op zaterdag 21 mei is in aanwezigheid van wet-

houder Jan Kuiper de nieuwe Jeu de Boules baan 

op het speelpleintje bij de Blijdeburg geopend. 

Onder het genot van een hapje en drankje werd 

na de opening door bewoners en belangstellen-

den een competitie gespeeld en is de baan offici-

eel in gebruik genomen. Dankzij een bewoners-

initiatief en een bijdrage van onder andere het 

wijknetwerk, is de baan in samenwerking met de 

gemeente gerealiseerd. De baan is van toege-

voegde waarde voor de Burgen. 

De doorstart van de Fiets-Rommelroute is zo positief ontvangen, dat met 170 deelnemende 
adressen een nieuw record is bereikt. Het ‘ad hoc’ gevormde organisatieteam is blij verrast 
door zoveel enthousiasme. Inmiddels zijn er grote stappen gezet in de voorbereidingen en 
kijken deelnemers en organisatie uit naar een gezellige en geslaagde dag op zondag 3 juli. 

Op zaterdag 14 mei is het project Street Art Muntenbuurt feestelijk van start gegaan. Terwijl 
wethouder Jan Kuiper van Betere Buurten op het Muntplein de opening verrichtte waren de 

kunstenaars al begonnen met het beschilderen van de twaalf elektriciteitskasten in de Mun-
tenbuurt. Hun werk trok de aandacht van de voorbijgangers en werd erg gewaardeerd. In-
middels ziet de Muntenbuurt er een stuk kleuriger uit. 

triciteitskasten had nogal wat voeten in de 
aarde. Na al haar inspanningen werd Joke 
op14 mei terecht in het zonnetje gezet. 

De energieambassadeurs van Energie-N 
reikten tijdens hun presentatie alle ins en 
outs van het verduurzamen van de eigen 
woning aan. Daarbij gaven zij veel goede 
adviezen. Bijvoorbeeld het nut van spouw-
muurisolatie of het simpelweg lager zetten 
van de watertemperatuur van je verwar-
mingsketel. Bovendien was er gelegenheid 
om individueel advies in te winnen bij de he-
ren van Energie-N. Bram Wesselink van de 
gemeente gaf uitleg over de Nieuwegeinse 
subsidieregelingen met betrekking tot ver-
duurzaming van de eigen woning. 

Opening Jeu de Boules baan  

Hanging baskets 

“Als organisatie 
hopen wij voor de 
deelnemers op veel 
bezoekers tijdens 
de rommelroute. 
Daarvoor is al veel 
werk verzet. Als 
deelnemer kun je 
zelf ook helpen 
door nu alvast zo-
veel mogelijk ver-

Op 10 mei organiseerde Wijknetwerk Batau-Noord een voorlichtingsavond in Buurtplein  
Batau over energiebesparing en verduurzaming van de eigen woning. Het onderwerp is zeer 
actueel gezien de enorme stijgingen van de energieprijzen en de zorgen over het klimaat.  
De presentatie door Energie-N werd door ruim dertig geïnteresseerden bezocht. 

Bekijk de 12 beschilderde elektriciteitskas-

ten op de website van het wijknetwerk:  

www.wijknetwerkbataunoord.nl 

kooppunt-posters goed zichtbaar op te 
hangen. En natuurlijk door de route te 
promoten bij iedereen die je kent.    
 

Plattegrond/routekaart 
De Nieuwegeinse nieuwssite www.pen.nl 
ondersteunt ons met een interactieve 
digitale plattegrond op haar website. 
Door de bijgaande QR code met een 
smartphone te scannen bereik je die. De 
QR code zal op meer plekken te vinden 
zijn, zoals de aankondigingsposters en 

Als alle twaalf elektriciteitskasten af zijn wordt 

een kunstroute langs de kasten gemaakt. 

Wij krijgen bij het 

wijknetwerk veel 

vragen over de han-

ging baskets. Behal-

ve dat men ze mooi 

vindt valt op dat ze 

lager hangen dan de 

afgelopen jaren. We 

hebben bij de hove-

nier geïnformeerd 

en het heeft alles te 

maken met de Ar-

bowetgeving. Aan-

gezien de leverancier met ladders werkt voor 

het ophangen, mag hij op veel plekken niet 

hoger reiken dan 2,5 meter. Voor volgend jaar 

gaan we gezamenlijk op zoek naar een oplos-

sing om het weer op het oude niveau te krijgen. 

Tot die tijd genieten we van de mooie bloemen. 

Op de website van Energie-N vindt u veel 
interessante informatie over dit onderwerp.  

Geslaagde thema-avond met Energie-N 

Er werd  goed gebruik gemaakt van de moge-

lijkheid om vragen over de eigen woning voor 

te leggen aan de heren van Energie-N. 

Sinds de aanleg wordt de baan door jong en oud 

gebruikt. In een aangrenzende tuin staat een 

kastje met Jeu de Boules ballen voor algemeen 

gebruik. Ze worden regelmatig opgehaald en 

daarna weer netjes teruggebracht. 

Naast de Blijdeburg is in onze wijk ook nog een 

Jeu de Boules baan bij de Reeweide.  

Record aanmeldingen Fiets-Rommelroute  

onze facebook- en instagrampagina. Er 
zijn ook papieren plattegronden. Die kun 
je vanaf 23 juni bij Bruna Muntplein ha-
len. Met beide plattegronden kunnen 
bezoekers zelf een route uitstippelen 
langs de verkooppunten. 
 

Gezellig en feestelijk 
We hopen dat de deelnemers op zondag 
3 juli hun verkooppunt feestelijk en her-
kenbaar maken. En dat het een superleu-
ke dag wordt!” 
 

Organisatie Rommelroute Batau-Noord (a.i.) 

Kijk de presentatie van Energie-N terug  

via de website  https://energie-n.nl/ 

Volg het laatste  nieuws op facebook: 

Fiets-Rommelroute Batau-Noord en  

Instagram: wijknetwerkbataunoord 

Stel je vragen via e-mail  

rommelroutebatau-noord@outlook.com 
SCAN VOOR DE  
PLATTEGROND  

http://www.wijknetwerkbataunoord.nl
http://www.pen.nl
https://energie-n.nl/
https://www.facebook.com/fietsrommelroutebataunoord
https://www.instagram.com/wijknetwerkbataunoord/
mailto:rommelroutebatau-noord@outlook.com


Afscheid van onze ‘oude’ secretaris en een welkom aan onze ‘nieuwe’ secretaris. Bij het 
wijknetwerk zijn we zeer verheugd dat René van der Wiel de taken van John Camu over 

wilde komen nemen. Hij stelt zich hier even voor. 

Wat leuk dat ik de func-
tie van secretaris op mij 
mag nemen. Mijn naam 
is René van der Wiel 
en ik werk in Rotter-
dam. Samen met mijn 
vrouw en kinderen 
woon ik nu al 18 jaar in 
Batau-Noord. Geboren 
in Utrecht en in een 

aantal Nieuwegeinse wijken gewoond. Voor 
mij blijft onze wijk één van de prettigste wij-
ken om in te wonen. Goede uitvalswegen, 
veel groen en bovenal veel leuke mensen.  
Vooral het onbekende van wat er allemaal in 

Colofon 
 

Deze wijkkrant is een uitgave van:  

Stichting Wijknetwerk Batau-Noord 
p/a Zwaardenburg 82 
3437 RR  Nieuwegein 

Vragen over het wijknetwerk: 
E-mail:     wnwbataunoord@live.nl 
Telefoon: 06-25 02 84 65 
 

Vragen over de wijkkrant en adverteren: 

E-mail:     wijkkrantbataunoord@live.nl 

Telefoon: 06-23 00 93 27 
 

Eindredactie/vormgeving 
Team Woord op Maat - Nieuwegein | 06-23009327 
 

Druk/repro 
Centrum Drukwerk - Utrecht | 06-51543077 

 Geen krant gehad?  Bel 06-52 454 022 
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Uitgaven in maart, juni, september en december.  
Oplage 2.800 stuks. 
 

Volgende uitgave: SEPTEMBER 2022 

Aanleveren kopij : voor 5 september  

Via e-mail:  wijkkrantbataunoord@live.nl 

Disclaimer 
De redactie van Wijkkrant Batau-Noord kan kopij aanpas-
sen of inkorten om plaatsing mogelijk te maken. De redac-
tie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor door 
anderen verstrekte informatie. Kopij van Wijknetwerk 
Batau-Noord, kopij uit de wijk en kopij specifiek voor de 
wijk heeft voorrang op kopij van andere partijen. 
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DE NIEUWE WIJKKRANT DIGITAAL? 

MAIL NAAR: WIJKKRANTBATAUNOORD@LIVE.NL 

6 september * 18 oktober * 6 december  

Buurtplein Batau 

Wilt u deelnemen aan een overleg? Meldt u zich 

dan even aan via vzbataunoord@live.nl 
 

De wijkschouw is verzet naar medio september. 

Maak kennis met onze nieuwe secretaris  Nestkasten langs Meikeverpad 
Langs het Meikeverpad han-

gen sinds enige tijd veel 

nieuwe nestkastjes voor klei-

ne vogelsoorten. De ge-

meente heeft ze opgehan-

gen om de biodiversiteit te 

bevorderen en om op een 

natuurlijke manier de eiken-

processierups te bestrijden. 

Met name koolmezen voe-

ren hun jongen met deze rupsen. Daarom zijn 

de meeste nestkasten in of in de buurt van 

eikenbomen opgehangen. Toen vorig jaar 

bleek dat in ruim 60% van de op proef opge-

hangen kastjes was gebroed is besloten de 

nestkasten op grotere schaal op te hangen. 

De nestkasten zijn gemaakt van duurzaam 

woodstone gemaakt en gaan lang mee.  

Het eerste Nieuwegeinse stukje ‘zelfbeheer’ 
is ruim 15 jaar terug in Batau-Noord via een 

bewonersinitiatief ontstaan. Sindsdien kent 
onze wijk veel van deze stukjes getransfor-
meerd openbaar groen. De wijk fleurt er 

ontegenzeggelijk door op en bewoners vin-
den het leuk. Op de Hagedisweide verzorgt 
Tineke van den Berg met veel plezier een 

wel heel fraai zelfbeheertuintje.  

Zelfbeheer is leuk 

“Dit is het derde seizoen van mijn tuintje in 
‘eigen beheer’ in een plantsoen op de Hage-
disweide. Zelf heb ik een leuke voor- en ach-
tertuin en ook nog een moestuintje, genoeg 
zo zou men zeggen. Het bloed kruipt waar 
het niet gaan kan ..., ik zocht gebiedsuitbrei-
ding! En hoe gemakkelijk is dat wanneer je 
oogt valt op dat saaie plantsoen voor je deur.  

Heel eenvoudig, je belt de gemeente en 
vraagt toestemming. Die krijg je vlot. Verder 
is het een kwestie van aanpakken: schop erin 
en de plaggen in de groencontainer. Zelf heb 
ik natuurlijk genoeg planten en wanneer je 
aan het tuinieren bent, komen er al snel bu-
ren met iets dat zij over hebben. Ook mijn 
eigen tuinvriendinnen komen graag met al-
lerlei plantjes en stekjes.  

Nieuwe aanplant krijgt water met de gieter, ik 
sproei niet. Zo hou je vanzelf alles wat sterk 
is én tegen droge periodes kan, over. 

In de eerste plaats voor mijn eigen genoegen 
en ik oogst waardering van buurtbewoners 
en wandelaars die ik op mijn beurt weer ple-
zier verschaf. Heeft u tuinplanten of stekjes 
nodig? U weet mij wel te vinden. 
 

Door: Tineke van den Berg | wijkbewoonster 

de wijk gebeurt, heeft mijn interesse gewekt 
om een bijdrage aan het wijknetwerk te wil-
len leveren. In de afgelopen maanden is er 
een wereld voor mij opengegaan. Wat ge-
beuren er veel mooie dingen, waarbij bewo-
ners actief hun krachten bundelen. Dit mag 
van mij zeker wat meer bekendheid krijgen. 
Ook merk ik een grote betrokkenheid van 
wijknetwerkleden, die veel inzet voor de wijk 
tonen. Deze wijkkrant is daar ook zeker een 
voorbeeld van! 
Ik kijk met een positieve blik naar de toe-
komst waarin ik een verbindende rol op mij 
zal nemen. Tot ziens!  
 

René van der Wiel | secretaris wijknetwerk. 

Hoe pak je zoiets nu  

eigenlijk aan?  

Waarom ik dit doe? 
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